Rozenwingerd is een voorziening ter ondersteuning van personen met een beperking. Wij bieden op
verschillende sites een ruim en divers aanbod op vlak van wonen, werken en vrije tijd. Voor de pijler
werken/vrije tijd, zijn wij op zoek naar een m/v

BEGELEIDER
JOUW FUNCTIE
Rozenwingerd biedt ‘arbeid op maat’ en ‘waardig werken’ voor personen met een beperking die niet
in het reguliere arbeidscircuit terecht kunnen, binnen een waaier van verschillende ateliers. Je wordt
als “vlinder” ingezet in de verschillende ateliers: semi-industrieel atelier, tuinatelier, crea-atelier,
belevingsatelier, …….
Jouw verantwoordelijkheden als atelierbegeleider situeren zich binnen de volgende
resultaatsgebieden.
-

Je zorgt als begeleider mee voor de goede werking van de diverse ateliers onder leiding van
de verantwoordelijke en in samenwerking met het ganse team. Creativiteit en handigheid
zijn een voorwaarde. Je slaagt er in om de bewoners in het productproces maximaal te
betrekken.

-

Je begeleidt de groep bewoners in hun dagelijkse werkzaamheden in de diverse ateliers. Je
kijkt naar ieders mogelijkheden en zoekt hier op creatieve wijze passende werkzaamheden
bij.

-

Daarnaast sta je in voor middagbegeleiding ter ondersteuning van de woonbegeleiding.

Daarnaast kan je binnen de pijler vrije tijd instaan voor de begeleiding van allerlei
vrijetijdsactiviteiten: fuiven, knutselmomenten, kookworkshops, vormingen, …..

JOUW PROFIEL
Jouw basishouding stemt overeen met de visie en de kernwaarden van Rozenwingerd :.je handelt
vanuit een emancipatorische grondhouding en een inclusieve visie. Dit uit zich zoals bij elke
medewerker van Rozenwingerd in de kerncompetenties: integriteit, verantwoordelijkheidszin en
samenwerking. Als atelierbegeleider werk je zelfstandig, neem je initiatief en kan je plannen en
organiseren. Anderzijds ben je ook een teamspeler en communicatief naar collega’s. Daarnaast hecht
je ook waarde aan stiptheid, orde, netheid en kwaliteit.
Je beschikt over een diploma bachelor in de ergotherapie of diploma bachelor in de orthopedagogie ,
TSO 3de graad Jeugd- en gehandicaptenzorg.

ONS AANBOD
Een boeiende en uitdagende job in een groeiende organisatie
voltijdse functie
Contract van bepaalde duur (01-07 tem 31-12) met kans op verlenging
Loon volgens diploma en anciënniteit (barema paritair comité 319)

HOE SOLLICITEREN
Stuur jouw sollicitatiebrief en CV tegen 25 juni via email naar
Kathleen.vandenhove@rozenwingerd.be

